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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że walka z oszustwami podatkowymi w dużym stopniu należy do 
kompetencji państw członkowskich; mając jednak na uwadze, że swobodny przepływ 
towarów i usług w obrębie rynku wspólnotowego utrudnia państwom członkowskim 
indywidualną walkę z tego rodzaju oszustwami,

B. mając na uwadze, że art. 10 i 280 traktatu WE wymagają od państw członkowskich 
podjęcia właściwych środków w celu wykonania zobowiązań wynikających z traktatu 
oraz koordynacji ich działań zmierzających do ochrony interesów finansowych 
Wspólnoty,

C. mając na uwadze, że oszustwo podatkowe jest coraz większym problemem o globalnym 
charakterze i według danych szacunkowych odpowiada 2-2,5% PKB, tj. 200-250 mld 
euro na poziomie UE1,

1. kładzie nacisk na fakt, że walka z oszustwami podatkowymi nie powinna być prowadzona 
osobno przez poszczególne państwa; podkreśla, że istnieje wyraźna potrzeba 
skoordynowanego podejścia na szczeblu wspólnotowym celem zacieśnienia współpracy 
między państwami członkowskimi, a także z państwami trzecimi;

2. zwraca uwagę, że kilka państw członkowskich dopuszcza się oszustw karuzelowych 
(z udziałem znikającego podmiotu gospodarczego) w wymiarze transgranicznym w 
formie nielegalnego ponownego przywozu lub ponownego wywozu towarów;

3. zauważa, że Komisja analizuje możliwości zminimalizowania skali oszustw podatkowych 
poprzez wprowadzanie zmian w obecnym systemie VAT, proponując zastosowanie 
systemu odwrotnego obciążenia;

4. przyjmuje krytyczne stanowisko względem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz 
projektów pilotażowych przewidzianych w tym zakresie; uważa, że proponowany 
mechanizm odwrotnego obciążenia prowadziłby do sytuacji, w której jednocześnie 
operowałyby dwa systemy VAT, co w konsekwencji stworzyłoby bardziej złożone 
środowisko podatkowe, wywoływało niepewność prawną i wywierało negatywny wpływ 
na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw;

5. wzywa do kontynuacji oraz nasilenia działań w walce z oszustwami podatkowymi 
poprzez wzmacnianie sieci współpracy istniejących między państwami członkowskimi 
i jednocześnie poprzez rozwój innowacyjnych działań wspólnotowych, unikając jednak 
nakładania zbędnych obciążeń administracyjnych na zainteresowane organy oraz na 
podatników; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym niedawny wniosek Komisji 
dotyczący zmiany dyrektywy VAT i rozporządzenia w sprawie współpracy 

                                               
1 Komunikat prasowy Komisji: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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administracyjnej 
w dziedzinie VAT (COM(2008)0147);

6. wzywa do utworzenia grupy zadaniowej, która skupiłaby się na ocenie możliwych działań 
służących koordynacji transgranicznej walki z oszustwami podatkowymi przed końcem 
bieżącej kadencji.
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